
Közismert, hogy a kon-
centrációs táborok mű-
ködéséről, a tömeggyil-

kosságokról sokáig semmit sem 
tudott a világ közvéleménye. Az 
auschwitz-birkenaui táborban 
uralkodó állapotokról két korábbi 
rab tudósította először a világot. 
Walter Rosenberg és Alfred Wetz-
ler 1944. április 7-én sikeresen 
kijutott a szigorúan őrzött tábor-
ból. Biztonságba érve, Zsolnán 
számoltak be szökésükről, a tábor 
belső felépítéséről és működéséről. 
Tudósításuk, az ún. „Auschwitzi 
Jegyzőkönyv” tárta először hitelt 
érdemlően a világ nyilvánossága 
elé a nácik kegyetlenségét és a szer-
vezett népirtást.

76 évvel ezelőtt, 1945. január 
27-én léptek be először az I. Uk-
rán Front katonái az auschwitzi 
haláltábor kapuján. Döbbenetes 
látvány fogadta őket, rengeteg 
halott, akik pedig életben voltak, 
végsőkig legyengült, kiéheztetett, 
elkeseredett emberek, akik alig 
hitték el, hogy túlélték a borzal-
makat. 1942 és 1945 között kö-
zel 2 millió ember vesztette életét 
a legnagyobb náci haláltáborban, 
ahová sok hajdúnánási zsidó is ke-
rült.

2006-ban az ENSZ az ausch-
witzi koncentrációs tábor felsza-
badításának napját, január 27-ét 
a Holokauszt nemzetközi emlék-
napjává jelölte ki. Ezen a napon 
az egész világ a Holokauszt áldo-
zataira, a népirtás során életüket 
vesztett milliókra emlékezik.

Hajdúnánáson a második világ-
háború előtt a helyi zsidóság a vá-
rosi társadalom szerves része volt, 
s ez a jellemzően agrárius társada-
lom viszonylag jelentős zsidósá-
got fogadott magába. Az 1941-es 

népszámlálás adatai szerint a város 
lakosságának 5,8%-a volt izraelita 
felekezetű. 1872-től önálló zsidó 
hitközség működött Hajdúnáná-
son, amelynek központja, a zsi-
nagóga a Bem utcában állt. A zsi-
nagóga körül külön zsidó negyed 
létesült, ahol paplak, fürdő, iskola 
és vágoda is volt. A város életét a 
két világháború között is a békés 
együttélés jellemezte, aminek a 
második világháború kitörése ve-
tett végett, hiszen a hajdúnánási 
zsidók munkaszolgálatra kény-
szerítése 1942-ben kezdetét vette. 
Magyarország német megszállását 
követően a városban is kötelező 
lett a sárga csillag viselése, zárolták 
a zsidó vagyonokat, és be kellett 
zárniuk az üzleteiket.

Végül 1944. május 31-én kezd-
te meg működését az a Klapka 
(ma: Ady Endre körút) és a Bem 
utca (ma: Mártírok útja) körül 
létesült gettó, ahová a város 1003 
fős zsidósága került. A polgári la-
kosságtól történő elkülönítésük 
ezzel már fizikailag is megtörtént. 
A gettó rövid ideig működött, 
mivel ezután a foglyokat kon-
centrációs táborokba szállították. 

A begyűjtést és a deportálásokat a 
magyar csendőrség felhasználásá-
val az Adolf Eichmann irányítása 
alá tartozó Judenkommando irá-
nyította.

 Az embereket június 17-18-a 
éjjelén költöztették ki a gettóból és 
szuronyos csendőrök kíséretében 
indították útnak őket a vasútállo-
más felé. A tehervonatok először 
Debrecenbe érkeztek, ahol a Serly-
féle téglagyárban gyűjtötték össze 
a megyéből a zsidókat, hogy in-
nen szállítsák tovább őket. A haj-
dúnánási zsidók is itt várakoztak 
egy teljes hétig, állandó fegyveres 
őrizet mellett. Ezután Debrecen-
ből a hajdúnánási deportáltakat 
vagy Kassán keresztül Ausch- 
witzba, vagy a Bécs mellett fekvő 
Strasshofba vitték. Az Ausztriába 
került zsidóknak jóval nagyobb 
esélyük volt a túlélésre, mivel őket 
többnyire különböző kelet-auszt-
riai táborokba szállították tovább, 
ahol ipari és mezőgazdasági kény-
szermunkát végeztettek velük. Az 
auschwitzi haláltáborba kerülő 

zsidók nagyrésze életét vesztette,  
tömeggyilkosság következtében. 

A hajdúnánási áldozatok pontos 
számát nehéz megállapítani, a je-
lenlegi szakirodalom mintegy 640 
életét vesztett hajdúnánási zsidót 
tart számon. Mindaz, ami az el-
hurcolt emberekkel történt, sosem 
lett volna szabad, hogy megtör-
ténjen. Ellentmond minden em-
beri és isteni törvénynek. A Holo- 
kauszt az emberiség történetének 
legsötétebb lapja, az áldozatok 
pedig pótolhatatlan veszteségek 
mindannyiunk számára. Váro-
sunk közösségének értékes tagjai, 
férfiak, nők, gyerekek, egész csalá-
dok vesztek oda embertelen körül-
mények között. Tragikus sorsuk, 
mindaz, amin keresztülmentek, 
szavakkal leírhatatlan. Emléküket 
örökre megőrizzük.

Csiszár Imre 
alpolgármester, történész

www.hajdunanas.hu
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Igazi kincses sziget lesz tavaszra a megújuló lakótelep

Több évtizedes problémája szűnik 
meg a város lakosságának és első-
sorban a lakótelepen élőknek az-
zal, hogy felújítják az Ady Endre 
és a Mártírók úti lakótelep teljes 
belső területét, ezzel együtt a kö-
rülölelő szervízutat. Futópálya, 
korcsoportonkénti játszótér, tan-
ösvény, fitneszpark és kutyafuttató 
is színesíti a parkot.

A város - a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat közreműködé-
sével - 600 millió forintot nyert 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban kiírt „Zöld 
város kialakítása” elnevezésű pá-

lyázatban, még 2017-ben. A 
munkálatok befejezésére többlet-
forrás-igényt nyújtott be az önkor-
mányzat, mely pozitív elbírálást 
kapott, így összesen 686 millió fo-
rintból valósulhat meg a fejlesztés.

A lakótelep belső területén 500 
méter hosszúságú futópályát, 
elkerített játszótereket, sport-
pályát, fitneszparkot, térfigyelő 
kamerarendszert, kutyafuttatót, 
kerékpártárolókat, egységes kerti 
asztalokat, padokat, napelemes 
lámpatesteket, szelektív hulladék-
gyűjtőket alakítanak ki, minde-
mellett újjáépítik a burkolatokat 

és a járdákat is felújítják, akadály-
mentesítik. Több ütemben telepí-
tenek fákat, cserjéket.

A Mártírok útja és Ady Endre 
krt. által határolt lakótelep szer-
vizútjának, a meglévő térítésmen-
tesen használható parkolóinak és 
csapadékvíz elvezető rendszerének 
teljes felújítása is megtörténik.

A zöldfelületek nagysága nem fog 
változni – továbbra is változatlanul 
a fás, zöldterület fog dominálni.

A pályázat része az Ady Endre 
Lakóparkban egy „Nánási Zöldel-
lő Tanösvény” kialakítása is, amely 
a gyerekek és a szülők környezet-

tudatos kikapcsolódását teszi lehe-
tővé a helyi termékekre fókuszálva 
10 db interaktív állomással, mobil 
applikáció segítségével.

 A pályázat keretében a lakópark 
felújítása mellett folytatódik a Ter-
melői Piac korszerűsítése, mely-
nek részeként 8 darab új árusító 
faházat és 6 darab árusító asztalt 
helyeznek el elsősorban a Nánási 
Portéka védjegyhasználói és a helyi 
termelők számára, valamint nap-
elemrendszert építenek ki és a piac 
területét is tovább fásítják.

hajdunanas.hu
Fotók: Girus Zsolt

Tér fél - Ma és holnap
„Mert éppen az adja meg a lét 
komolyságát, hogy egy olyan vi-
lágban élsz, amelyben az a hang, 
amely az igaz útra hív, csak egé-
szen halkan szól, ugyanakkor 
benned és körülötted ezernyi 
hangos szó mondja annak az el-
lenkezőjét.” II. Rákóczi Ferenc

Csatlakozom a Nagyságos Fe-
jedelem gondolataihoz. Olyan 
helyzetben vagyunk, mint egy 
nagycsalád, ahol külső és belső 
gondok tornyosulnak. Tanácsko-
zunk, tanakodunk, hogy megta-
láljuk a megoldást. Lehet, hogy 
számos dologban nem fogadjuk 

el egymás véleményét, bizonyára 
sok mindent másként látunk, de 
érdemes hallgatunk arra, aki a baj-
ra megoldást, gyógyírt talál. Nem 
szükséges, hogy maradéktalanul 
egyetértsünk a megoldást javasló-
val, de megszívlelendő követnünk 
őt, hogy kilábaljunk a nehéz hely-
zetből.

Ha átjön a szomszéd, aki nem 
ismeri eléggé a családot, ugyan-
akkor más közösséghez tartozik 
és más érdekeket szolgál, kérés 
és kérdezés nélkül beleszól a dol-
gunkba, provokál, hergel és gyű-
löletet szít közöttünk és emiatt mi 

családtagok egymásnak feszülünk 
és nem tudunk összpontosítani a 
gondok megoldására. Bizonyta-
lanság alakul ki, a család azonban 
csak a rendben tud működni és 
kiteljesedni.

Nézzünk bele a tükörbe hosz-
szan, szembesüljünk a látvánnyal 
és kérdezzük meg önmagunktól, 
hogy saját véleményünket, gon-
dolatainkat mondjuk és adjuk 
tovább vagy kész véleménycsoma-
gokat adnak a szánkba és vallunk 
magunkénak.

Nem az történik inkább sok 
esetben, hogy belső elégedetlensé-

günket, csalódottságunkat, siker-
telenségünket próbáljuk leplezni 
és mentegetni azzal, hogy másokat 
szidunk, hibáztatunk mindenért, 
ahelyett, hogy lecsendesítenénk a 
lelkünkben dúló viharokat?

Pedig jobban tennénk, ha min-
dent megbecsülnénk, ami van, 
mert lehet, hogy holnap már nem 
lesz.

Nagyné Józsa Beáta
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Akiktől 2021. január 
hónapban búcsút vettünk:

1 Ádám Lászlóné
1 Cserepes Miklósné
1 Csuja Gábor
1 Csurka László
1 Dózsa Sándor László
1 Fekete Istvánné

1 Gazdácskó Andrásné
1 Harsányi Gábor
1 Kóti Tamás Péter
1 Kovács Imre
1 Kovács József Antalné
1 Mezei József
1 Mihók Sándor János
1 Molnár Márton
1 Nagy Lászlóné

1 Nagy Sándor
1 Nagy Zsigmond
1 Nánási Zoltán Imre
1 özv. Horváth Imréné
1 özv. Nagy Gáborné
1 Papp Sándor
1 Rékasi Imréné
1 Rékasi Józsefné
1 Reszegi Imréné

1 Toronyai László
1 Tóth Sándorné

Gratulálunk a 2021. január hó-
napban Hajdúnánáson házassá-
got kötött pároknak!

2 Borbély Kitti – Áfra Tamás
2 Zsuga Anita – Kelemen Zsolt

Anyakönyvi hírek

Kérdőív az Ady Endre Lakótelep elkerített területeinek nyitvatartási idejéről
Tavaszra teljesen megújul az Ady 
Endre lakótelep belső területe.
A lakótelep belső területén 500 
méter hosszúságú futópályát, 
elkerített játszótereket, sport-
pályát, fitneszparkot, térfigyelő 
kamerarendszert, kutyafutta-
tót, kerékpártárolókat, egységes 
kerti asztalokat, padokat, nap-
elemes lámpatesteket, szelektív 
hulladékgyűjtőket alakítunk 
ki, mindemellett újjáépítjük 
a burkolatokat és a járdákat is 
felújítjuk, akadálymentesítjük. 
Több ütemben telepítünk fákat, 
cserjéket. A Mártírok útja és 
Ady Endre krt. által határolt la-
kótelep szervizútjának, a parko-
lóinak és a csapadékvíz elvezető 
rendszerének teljes felújítása is 
megtörténik.

Szeretnénk, ha az elkerített 
játszótér, sportpálya, fitneszpark 
és a kutyafuttató hosszú éveken 
keresztül szolgálhatná a kikap-
csolódni vágyókat. Az ott élők 
érdekeit, nyugalmát szem előtt 

tartva, valamint az állagmegóvás 
és a fokozott biztonság érdeké-
ben nyitvatartási időt vezetünk 
be a négy elkerített területre.

A kérdőív kitöltői között kisor-
solunk 5 darab Nánási Portéka 
ajándékcsomagot!
*Kötelező

Egyetért-e Ön azzal, hogy a kü-
lön-külön elkerített játszótér, 
sportpálya, fitneszpark és ku-
tyafuttató az alábbi nyitvatartási 
idővel rendelkezzen (nyári idő-
szakban: 6 órától 21 óráig, téli 
időszakban: 7 órától 20 óráig)? *

Teljes mértékben egyetértek.

Részben értek egyet.

Kérjük, ide írja le észrevételeit, 
javaslatait:
 

Az Ön neve? *
 
Az Ön e-mail címe? *
 

A jelen űrlapon található szemé-
lyes adataim kezeléséhez önkéntes, 
tájékozott és határozott hozzájá-
rulásomat adom az alábbiakban 
részletezettek szerint. Az ezen az 
űrlapon található személyes adatok 
adatkezelője a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat, elérhetősége (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; 
06-52 381 411; polghiv@hajduna-
nas.hu. Az adatkezelés célja „Ady 
Endre Lakótelep elkerített területek 
nyitvatartási ideje" az Ady Endre 
lakótelepen található 4 darab elke-
rített terület nyitvatartási idejével 
kapcsolatban kérjük ki a lakosság 

véleményét. Az adatkezelés időtar-
tama 2021. február 1. - 2021. feb-
ruár 20. Az adatkezelés az érintet-
tek jelen űrlap kitöltésével kifejezett 
önkéntes hozzájárulásán alapul. Az 
adatkezelő elérhetőségén bármikor 
kérheti személyes adatai törlését, 
helyesbítését, az adatkezelésről tá-
jékoztatást kérhet az adatkezelőtől. 
Amennyiben az adatkezelő az ilyen 
kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, 
az Ön jelen űrlapon tárolt személyes 
adataival kapcsolatos jogsérelme 
esetén jogait az információszabad-
ságról és információs önrendelke-
zésről szóló 2011. év CXII. törvény 
21. § szerint bíróságon érvényesít-
heti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz 
fordulhat.

A kitöltött és kivágott kérdőív 
szelvényt kérjük dobja be a Város-
háza vagy a Művelődési Központ 
információs pultjainál kihelyezett 
dobozba 2021. feb. 20-ig. Kö-
szönjük segítségét!

Pályázati kiírás
Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet

sírásó 
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdú-
nánás, Liliom utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Kijelölt sírhely kiásása, behantolá-
sa, temetés után a sírok közötti hely 
rendberakása. Halottszállításban 
való aktív részvétel, ravatalozás, a 
halott szállító járműbe történő el-

helyezése, virágok, koszorúk kiszál-
lítása. Temető területén fűnyírás, 
szemételtakarítás, téli hónapokban 
hóeltakarítás, síkosságmentesítés. 
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
- B kategóriás jogosítvány, 
- Büntetlen előélet 
- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
- Temetkezéssel kapcsolatos - Leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
- A pályázó szakmai életútját bemu-
tató önéletrajz 
- Iskolai és szakmai végzettséget iga-
zoló bizonyítványok másolata 

-   3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul. 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. 
március 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. február 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagy-Gonda 
Nikoletta nyújt, a                52/381-
411/173 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Haj-

dúnánás Városi Önkormányzat cí-
mére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztásaság tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Sírásó. 
• Személyesen: Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) Nagy-Gonda 
Nikoletta- Városfejlesztési és Üze-
meltetési Iroda
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
Az intézmény döntéséről a pályázók 
értesítést kapnak. 
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2021. február 26.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
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Állásajánlat Egy „különös magyar”
Az idézőjelbe tett két szó akár a 
hajdúk írójára, Móricz Pálra is 
igaz lehetne, ám e szavakkal ő 
tisztelgett ily módon a mi egy-
kori szemgyógyító orvosunk, 
Szalay János (1815-1896) előtt. 
Egy híján hatvan évnyi szolgála-
ta alatt, 1837-1896 között, nagy 
idők tanúja volt, hiszen pusztító 
járványok azokban az évtizedek-
ben is voltak. 

Eggyé tudott válni a hajdú nép-
pel
Móricz Pál – aki éppen 90 éve tá-
vozott az égi világba – nem csu-
pán e jelzővel, hanem egy írásával 
is „kőbe véste” Szalay doktor úr 
emlékét, akit ő már csak Szalay 
bácsiként ismert. Mint sokan má-
sok előtte és utána, ő sem volt haj-
dúnánási, mégis azzá lett. Egyrészt 
annak köszönhetően, hogy gyó-
gyításaival kiérdemelte ezt, más-
részt azáltal, hogy eggyé tudott 
válni e hajdú néppel. Merthogy 
nánásivá lenni nem elsősorban 
születés, hanem vállalás kérdése. 

Szalay Jánost 1837-ben, Tokaj-
ból vetette a sors Hajdúnánásra. 
Megismerte és tisztelte e város 
múltját, így hát e tekintetben is 
példa volt. Kora magyar társa-
dalmát szemlélve azonban meg-
tapasztalta, milyen sokan nem 
ismerik, és nem tisztelik saját 
múltjukat. Ha tehette, hangot is 
adott mindennek, s e jelenségre 
egy furcsa szótársítást is alkotott, 
mégpedig a papagáj-magyar ki-
fejezést. Ennek tartalmát Móricz 
Pál örökítette meg számunkra: 
„Akik csak a nyelvét tanulják el 
egy népnek, történeti eredésükhöz, 
múltjukhoz, hagyományaikhoz, 
szokásaikhoz, törekvésükhöz, a lel-
kivilágukhoz semmi közük. Sőt, a 
maguk meg nem értő, együtt nem 
érző idegen lelkiségükkel becsmérlői 
és megsemmisítői azoknak. Az ilye-
nek azok a készbe betelepült élősdi 
papagáj-emberek.”

Ha már elmés, számunkra is 
megfontolandó bölcsességét idéz-
tük, említsünk fel szokásaiból is 
egyet. Megengedhette volna ma-
gának, hogy kocsin járjon. Még-
sem tette. „Amikor elindult a város-
ba betegeit és a „házait” látogatni, a 
kocsija az út közepén kocogott. Az 

öregúr meg a gyalogjárón dudorász-
va lépegette végig a várost.”

Látszólag semmi különös nincs 
ebben a szokásban, pedig nagyon 
is elgondolkodtató. Az olyan köz-
tiszteletben álló személy, amilyen 
ő volt, ékes bizonyságát adta an-
nak, hogy neki is lehet sáros a 
csizmája, azaz el tud vegyülni a 
köznép között, miközben szóba is 
elegyedik velük, így is gyógyítva a 
lakosságot. Mondanunk sem kell, 
hogy mérhetetlen tiszteletének ez 
volt az egyik forrása.

Mint egy örökkön mosolygó, 
szelíd Kossuth Lajos
S hogy mennyire vállalás kérdése 
egy közösséggel való azonosulás, 
álljon itt még egy bizonyság. „Ha 
Bécsben, Berlinben, Párizsban, 
Londonban élt volna, világhíres 
csoda-szemorvos lehetett volna be-
lőle… Megmaradt szegény vidéki 
községi kisorvosnak. Csupán a félig 
és egészen vak parasztok ismerték, 
terjesztették szájról-szájra, valóban 
a csodával határos orvoslásait. Az 
ország távoli, ismeretlen zugolyaiból 
elgyalogoltak, vagy kocsiztak hozzá 
a félig, vagy már egészen vak parasz-
tok. Magyarul, svábul, tótul, oláhul 
könyörögtek hozzá a reménytelenül 
sínylődő szegényemberek: „Ha Is-
tent ismer! Segítsen meg doktor úr!” 
Minden fohász ezzel kezdődött. A 
vén magyar orvos túl a nyolcvanon 
is, finom késével biztosan végezte a 
legmerészebb operáci-
ókat, s tett látóvá bol-
dogtalan vakokat.”

Nos, a mi híres or-
vos-doktorunk, ahogy 
Móricz Pál fűzi tovább 
a szót, „a mi különös 
magyar fajtánk cso-
davirág hajtása” volt. 
Egyébként azzá tette 
megjelenése is. „Szép 
nagy szemével, a hófe-
hér körszakállas kerek 
fejével olyan volt, mint 
egy örökkön mosolygó, 
szelíd Kossuth Lajos”. 

E sorok azért is 
ajándékok számunkra, 
mert nem maradt fenn 
róla fénykép, így hát 
alakját egyedül Mó-
ricz Pál szavai idézik 

lelki szemeink elé. Több mint egy 
évszázadon át feledte őt is az utó-
kor, „akit pedig igazi értéke szerint 
meg nem becsülni vétek volt.” Bár 
sírkövét elmosta az idő, neve 2017 
óta végre ott fénylik városi rende-
lőintézetünkön. Hogy lelkünkbe 
is bevésődik-e az emléke, csak raj-
tunk múlik. A „különös magyar” 
orvos mindenesetre onnan fent-
ről, a felhőkön túli rendelőjéből, 
ha nem is szemműtéteivel, de a 
tisztánlátásunkat segítő szavaival 
ma is gyógyít bennünket: óvja lel-
ki egészségünket. 

(Felhasznált irodalom: Móricz 
Pál: A Szalay bácsi nótája. In. Em-
lékezések a Hajdú földről, 2020. 
176-179.)

Buczkó (Bosco) József

A hajdúnánásiak ilyennek láthatták 
Szalay Jánost. (Kossuth Lajos arcké-
pe, Cegléd, Kossuth Múzeum)

Fotózkodj, készíts szelfit a
művelődési központ parkoló felőli
üvegfalán lévő képekkel és küldd el a
legjobban sikerült fotódat a
hajdunanasvmk@gmail.com e-mail címre,
vagy a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központnak messenger üzenetben!
Gyűjtsd a lájkokat! A legtöbb szavazatot
kapott kirakatszelfit díjazzuk.

A verseny február 26-ig tart. 
Eredményhirdetés március 1-jén.

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 

(1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal 

üzemeltetési és beruházási 
csoportvezető

munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett építész-, 
építő-, közlekedésmérnök-, tele-
pülés-fejlesztési mérnök felsőfokú 
szakképzettség, vagy
– műszaki középiskolai vagy tech-
nikus végzettség: magasépítő- mély-
építő-, épületgépész- építőgépész-, 
közlekedésépítő szakirányban 
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása
– felhasználói szintű számítógépes 
ismeret
– „B” kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-
let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesíté-
seket igazoló dokumentumok má-
solata
– három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyi adatainak pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. 
március 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. február 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: – Postai úton, a pályázat-
nak a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
HAJ/1331-1/2021, valamint a 
munkakör megnevezését: üzemelte-
tési és beruházási csoportvezető.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre 
részére a drkissi@hajdunanas.hu e-
mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2021. február 26.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2021. ja-
nuár 28. – Hajdúnánási Újság – 
2021. február 04.
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Hajdú-
nánás 
autó-
busz 

váróte-
rem

Deb-
recen 
autó-
busz 
állo-
más

Közlekedik Megjegyzés

4:10 5:20 Közlekedik: naponta
5:30 6:35 Közlekedik:iskolai előadási napokon
6:00 7:20 Közlekedik: munkanapokon
6:15 7:25 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
6:30 7:50 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
6:45 7:55 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
7:00 8:00 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
Átszállás: 
Hajdúböszörmény

7:15 8:20 Közlekedik: VII.5-ig 
és IX.1-től munkanapokon

7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon
8:00 9:15 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
8:33 9:40 Közlekedik: munkaszüneti napok 

kivételével naponta
9:50 11:02 Közlekedik: naponta
10:40 11:55 Közlekedik: munkanapokon
11:30 12:40 Közlekedik: munkanapokon
12:05 13:20 Közlekedik: naponta
13:05 14:12 Közlekedik: naponta
13:45 14:55 Közlekedik: munkanapokon
14:30 15:45 Közlekedik: munkanapokon
15:00 16:10 Közlekedik: munkanapokon
16:20 17:35 Közlekedik: naponta
17:10 18:17 Közlekedik: naponta
18:00 19:10 Közlekedik: munkanapokon
19:00 20:10 Közlekedik: munkanapokon
20:10 21:20 Közlekedik: naponta

Hajdúnánás – Debrecen 
autóbusz menetrend 2021

Debrecen - Hajdúnánás 
autóbusz menetrend 2021

Deb-
recen 

autóbusz 
állomás

Hajdú-
nánás 
autó-
busz 

váróte-
rem

Közlekedik Megjegyzés

5:40 6:41 Közlekedik: munkaszüneti  
napok kivételével naponta

6:15 7:25 Közlekedik: naponta
6:50 7:57 Közlekedik: naponta
7:00 8:25 Közlekedik: naponta Átszállás: 

Görbeháza
7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon
8:35 9:45 Közlekedik: naponta
9:30 10:45 Közlekedik: munkanapokon
10:15 11:25 Közlekedik: munkanapokon
11:00 12:15 Közlekedik: munkanapokon
11:45 12:55 Közlekedik: munkanapokon
12:30 13:40 Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-től 

munkanapokon
13:00 14:15 Közlekedik: munkanapokon
13:20 14:30 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
13:45 14:55 Közlekedik: naponta
14:00 15:15 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
14:30 15:40 Közlekedik: naponta
15:00 16:10 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
15:30 16:45 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
16:00 17:15 Közlekedik: munkanapokon
16:40 17:50 Közlekedik: naponta
17:45 18:55 Közlekedik: munkanapokon
18:20 19:35 Közlekedik: naponta
19:15 20:20 Közlekedik: naponta
20:15 21:25 Közlekedik: naponta
22:40 23:40 Közlekedik: munkanapokon

Hajdúnánás – Debrecen vasúti menetrend 2021
Indulás

Hajdúnánás vasútállomás
Érkezés

Debrecen pályaudvar Járatszám Megjegyzés - vonatpótló

03.40 05.00 36619 Közlekedik: naponta – átszállás nélkül
04.42 06.00 36659 Közlekedik: naponta - átszállás: Hajdúböszörmény
05:46 06:48 36609 Közlekedik: naponta - átszállás: Hajdúböszörmény
09:30 10:50 36627 Közlekedik: naponta – átszállás: Hajdúböszörmény
13:30 14:50 36625 Közlekedik: naponta - átszállás: Hajdúböszörmény
15:30 16:50 36613 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény
17:30 18:50 36623 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény
19:30 20:50 36611 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény

Visszaút: Indulás
Debrecen pályaudvar

Érkezés
Hajdúnánás vasútállomás Járatszám Megjegyzés – vonatpótló 

04:25 05:42 36610 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény
16:20 17:49 36626 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény
20:50 22:09 36628 Közlekedik: naponta átszállás: Hajdúböszörmény
22:40 23:59 36638 Közlekedik: naponta átszállás nélkül
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Disney Suli – Olvasni jó! 
Ki ne ismerné a klasszikus Disney mesék szereplőit? Az 1937-es első, 

egész estés Disney rajzfilm, a Hófehérke és a hét törpe óta folyamatosan 
megjelenő animációs filmeken generációkat nevelkedtek fel. Érthető 
hát, ha a legkisebbek is szívesen olvasnak a főszereplők a rajzfilmekből 
nem ismert kalandjairól.

A Manó Könyvek kiadó sorozata az olvasni tanuló korosztályt szólítja 
meg történeteivel. Egy-egy mese szereplői három részen keresztül jelen-
nek meg a sorozatban, s ez egyben eltérő olvasási szintet is jelent. Az 
első szint a „Már ismerem a betűket!,” a második a „Már mondatok-
ban olvasok!”, míg a harmadik a „Megy ez egyedül is!” címet kapta. 
Amint azt a szintek címe is mutatja, ahogy halad előre az olvasó, egyre 
hosszabb, bonyolultabb szövegekkel kell megküzdenie, melyet rengeteg 
látványos, a Disney mesék jellegzetes képei színesítenek.

A sorozat célja azon élmény nyújtása a kezdő olvasók számára, hogy 
önállóan el tudnak olvasni egy egész könyvet. A könyvek végén egy ezen 
dicsőséget igazoló oklevél is szerepel, melynek másolatát a kölcsönzést 
követően, kérés esetén biztosítunk apró olvasóink számára.

A sorozat darabjai megtalálhatók a gyerekkönyvtárban.

A hurkatöltő
A hagyományos paraszti kultúrában a disznótorokat a nagyobb ünne-
pek mellett (pl. lakodalom) a hideg téli időszakra időzítették. A disz-
nóvágások disznóölő Szent András napjától (november 30.) kezdődtek 
és egészen februárig tartottak.  A disznók hízlalását igyekeztek erre az 
időszakra befejezni, ennek a legfőbb oka volt, hogy a romlékony hús 
feldolgozása ilyenkor volt a legbiztonságosabb. 

A disznóvágás közösségi esemény, melyen részt vett a család apraja-
nagyja, besegítettek a komák és a szomszédság is. Egy-egy alkalom hosz-
szútávra biztosította a család hús-, és zsírkészletét. 

A munkának meghatározott menete volt. A disznóölés kora hajnalban 
kezdődött, bemelegítőül pálinkával. A disznót pörzsölték, bontották, 
majd ezután következett a feldolgozása, ennek során készült a disznó-
sajt, a szalonna, a hurka és kolbász. 

A hurkafajták nagyon változatos összetételűek és tájanként különbö-
zőek voltak, amely leginkább a fűszerezésben mutatkozott meg, de a 
legelterjedtebb a véres és a májas hurka készítése volt.Az alapvető össze-
tevők főzése (abálása), összevagdalása, illetve darálása után, a fűszerezett 
masszát a már előre megtisztított bélbe töltik és a kész hurkákat tartósí-
tási célból újra abálják az abalében.

A hurka előkészítése a nők feladata volt, a megtöltése a férfiaké, amely-
hez kezdetben tehén szarvából fabrikált töltőt használtak. Az idők folya-
mán az eszköz és a technika változatos formája alakult és fejlődött ki. 

A Helytörténeti Gyűjtemény tulajdonában lévő hurkatöltő két rész-
ből áll: a hengeres test, amely a hús befogadására szolgál, illetve a ke-
ményfából készült tömőfa. A fadugattyút kézzel, vagy hasnak támasztva 

tolták be a húst a bélbe. Miután mindennel végeztek, kezdődhetett a 
mulatozás, a disznótor.

A Helytörténeti Gyűjtemény továbbra is várja a lakosság felajánlását: 
tárgyakat, dokumentumokat, fotókat küldhetnek a számunkra, amely-
lyel hozzájárulhatnak a múzeum gyarapításához.

Kiss Imre és Kiss Imréné

65. házassági évfordulója 
alkalmából 

szeretettel és szívből gratulál, 
további szép életet 

és boldog éveket kíván 
családjuk minden tagja.
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Megemlékezés 

BAcSKAI IStVán 
(volt Bercsényi u. 20 sz.) alatti lakos 

halálának 20. évfordulóján.

Emlékezik rád 
feleséged, fiad, unokáid 

és két dédunokád.
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
nB II Észak- Kelet. Férfi Felnőtt kézilabda 2020-2021-es tavaszi bajnoki 
mérkőzések
Febr. 14. (v) 16: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT - Nádudvar 
Febr. 20. (szo) 18: 00 óra       Kazincbarcikai KSE – Kispályás Műfüves 
            NKFT
Febr. 28. (v) 16: 00 óra        Kispályás Műfüves NKFT  – Tiszavasvári SE
Márc. 6. (szo) 18: 00 óra       Bőcs KSC - Kispályás Műfüves NKFT
Márc 21. (v) 16: 00 óra        Kispályás Műfüves NKFT – Füzesabonyi SC
Márc. 27. (szo) 18: 00 óra       Füzesgyarmat – Kispályás Műfüves NKFT 
Ápr. 10. (szo) 17: 00 óra        Tiszavasvári SE – Kispályás Műfüves NKFT 
Ápr. 25. (v) 16: 00 óra       Hajdúböszörményi TE – Kispályás Műfüves
            NKFT
Máj. 8. (szo) 16: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT – Kisvárdai KC
Máj. 16. (v) 16: 00 óra       NYBSC-TVP – Kispályás Műfüves NKFT 
Máj. 23. (v) 16: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT – Berettyó MSE
Férfi ifjúsági III. osztály-D. csoport. 2020-2021-es tavaszi bajnoki mér-
kőzések
Febr. 14. (v) 18: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT - Nádudvar 
Febr. 20. (szo) 16: 00 óra       Kazincbarcikai KSE – Kispályás Műfüves 
            NKFT
Febr. 28. (v) 18: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT – Tiszavasvári SE
Márc. 7. (v)  18: 00 óra      Bőcs KSC - Kispályás Műfüves NKFT
Márc 21. (v) 18: 00 óra         Kispályás Műfüves NKFT – Füzesabonyi SC
Márc. 27. (szo) 16: 00 óra       Füzesgyarmat – Kispályás Műfüves NKFT 
Ápr. 10. (szo) 19: 00 óra       Tiszavasvári SE – Kispályás Műfüves NKFT 
Ápr. 25. (v) 18: 00 óra       Hajdúböszörményi TE – Kispályás Műfüves 
            NKFT
Máj. 8. (szo) 18: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT – Kisvárdai KC
Máj. 16. (v) 18: 00 óra       NYBSC-TVP – Kispályás Műfüves NKFT 
Máj. 23. (v) 18: 00 óra       Kispályás Műfüves NKFT – Berettyó MSE
(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B
tIPPMIX női Magyar Kupa III. forduló
Hajdúnánás SK – Érdi Sport KFT 28 – 40 (15 - 21) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Bátori, Szécsi. (január 20.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), Karacs 2, Zelizi 2, PETROVICS 
6/1, KELEMEN 5, Tar L 4/4, POÓR 4. Csere: Hadas (kapus), Osvai 2, 
Zihor 1, Cserős 1, Kozma K 1, Ofra. Edző: Molnár András
Érdi Sport FFT: Győrfy (kapus), Király 5, Walfisch 5, Kopecz 5, Paróczy 
13/2, Szabó 2, Fekete 6. Csere: Györkös (kapus), Horváth, Kóka, Mód 
2, Landi, Sztankovics, Kiss, Mézes 2, Csáki. Edző: Horváth Roland
Hétméteres: 6/5, illetve 4/2. Kiállítás: 8 perc, illetve 12 perc.
Molnár András: Büszkék lehetünk a 28 megszerzett találatunkra, saj-
nálom, hogy ilyen sok egyéni hibát vétettünk és ilyen nagy különbség 
lett a mérkőzés végére. 
Ifjúsági I. osztály Kelet: Szentendrei NKE - Hajdúnánás SK 19 – 23 
(10 – 11)
Budakalász. Zárt kapu. Vezette: Garai, Varasdi. (január 18.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Nagy E, OFRA 3, Szögi 2, TAR L 7/4, 
Cseke 3, Czap. Csere: Hadadi (kapus), Veres 1, WEIBLI 3, Lakatos 3/1, 
Balogh, Kónya 1, Papp, Murvai. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 3/2, illetve 6/5. Kiállítás: 2 perc, illetve 10 perc.
Jenei Tamás Tibor: A pénteki mérkőzés után hétfőn újra meccset ját-
szottunk. Mindenképp ki szerettük volna javítani a Pénzügyőr elleni 
vereségünket. Nagyon lassú tempójú mérkőzésen sajnos nem tudtunk 
ellépni az első félidőben az ellenfelünktől. A félidőben sikerült felpör-
getni a lányokat és 15 perc jó játékkal sikerült kialakítani egy 7 gólos 
előnyt, amiből 4-et megtartottunk a mérkőzés végéig. A siker kulcsa, 
hogy sikerült rendezetlen védelem ellen könnyű gólokat szeretni. Na-
gyon biztató volt a csapat küzdő szelleme, ami ismét 18 kapott gólt 
eredményezett!
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK – MTK Budapest 25 – 28 (16 – 17)
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Frank, Mucza. (január 23.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Cseke 1, Murvai 2, KÓNYA 3, LA-
KATOS 12/6, Veres 1, Nagy E 2. Csere: Vas (kapus), SZÖGI 4/1, Czap, 
Papp, Weibli, Zagyva, Balogh. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 8/7, illetve 4/1. Kiállítás: 10 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás Tibor: A felnőtt csapattal készülő játékosaink kisebb sérü-
lésekkel bajlódtak a héten, így nem is léptek pályára a mérkőzésen. Nagy 
lelkesedéssel és önbizalommal léptek pályára a fiatalabbak, aminek az 
eredménye az lett, hogy egy végig szoros, küzdelmes mérkőzést játszot-
tunk. Sérültjeink hiánya a védekezésünkön érződött meg, de összessé-
gében elégedett és büszke vagyok a csapatra!
Liga Kupa női –D. csoport 4. forduló
Hajdúnánás SK – Kispest NKK-Vajk 23 – 26 (13 - 11) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Dulai, Pisák. (január 23.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), POÓR, ZIHOR 5, KELEMEN 
1, PETROVICS 6/2, ZELIZI 2, KOZMA K 4. Csere: HADAS (kapus), 
OSVAI 2, CSERŐS 3. Edző: Molnár András
Hétméteres: 3/2, illetve 4/3. Kiállítás: 8 perc, illetve 8 perc.
Molnár András: Hatalmas küzdelemre kényszeríttettük a bajnokesé-
lyes Kispestet. A második félidőben gyakorlatilag 6 játékosunk maradt. 
Minden elismerésem a játékosoké azt gondolom, hogy nagyon ritkán 
van egy edző életében, hogy gyakorlatilag majdnem maximálisan elé-
gedett a csapatával, olyan értelemben, hogy fölviszik a pályára a meg-
beszélteket. Csak gratulálni tudok a lányoknak.                        -kábé-

NŐI KÉZILABDA
Ifjúsági I. osztály Kelet: Kecskeméti NKSE - Hajdúnánás SK 18 – 23 (5 – 12)
Kecskemét Zárt kapú. Vezette: Matic, Nádasdi. (január 10.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), SZÖGI 4/1, OFRA 4, Cseke 3, Czap, TAR 
L 5/2, Balogh 3. Csere: Vas, HADAS (kapusok), Lakatos 1, Nagy 1, VERES 
1, Murvai, Balázs 1, Mile. Edző: Béki Nagy Bertalan, Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 2/2, illetve 3/3. Kiállítás: 14 perc, illetve 8 perc.
Jenei Tamás Tibor: Nagyon fontos mérkőzésre utaztunk Kecskemétre. 50 
percig tökéletes volt a védekezésünk és a kapus teljesítményünk is kimagasló 
volt, mivel csak 10 gólig jutott az ellenfelünk. Támadásban sajnos lassabbak 
és pontatlanabbak voltunk, mint ahogy azt szerettem volna, de jól dolgoztunk 
ki 1:1 elleni szituációkat és ezekből a helyzetekből eredményesek voltunk. Az 
utolsó 10 percben érthetetlen módon kapkodni kezdtünk, így a hazai csapat 
csökkenteni tudta a különbséget, de ennek ellenére is úgy gondolom, hogy egy 
magabiztos győzelmet arattunk.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK – Pénzügyőr SE 19 – 21 (11 – 12)
Hajdúnánás Zárt kapu. Vezette: Biró, Gadnai. (január 15.)
Hajdúnánás SK: Hadas (kapus), Nagy E 1, Balázs 2, OFRA 3, SZÖGI 4, Tar 
L 3, Cseke 1. Csere: Vas, Reszegi (kapusok), Veres, Czap, LAKATOS 4/1, 
Balogh, Kónya 1, Mile, Papp. Edző: Béki Nagy Bertalan, Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 5/1, illetve 7/5. Kiállítás: 2 perc, illetve 8 perc.
Jenei Tamás Tibor: Az elmaradt fordulók érdekessége volt, hogy szeptember 11-
e után játszottunk ismét hazai pályán bajnoki mérkőzést. Felhívtam a figyelmet a 
mérkőzés első 10-15percének fontosságára. A lányok a megbeszélteket betartva 
kezdték el a mérkőzést. A védekezésünk ismét stabil volt, ezt mutatja 21 kapott 
gólunk. Sajnos támadásban nem volt annyi jó egyéni teljesítmény, hogy nyerni 
tudjunk. Nagyon örülök annak, hogy a serdülő játékosaink ismét nagyon jól 
szálltak be a mérkőzésbe és új lendületet adtak a csapatnak. Egy ilyen kiélezett, 
kevés gólos mérkőzésen ennyi hétméterest nem szabad elhibázni, sajnos meg is 
bosszulta magát.                          -kábé-


